Liberecký kraj
resort sociálních věcí

Zápis č. 2
ze zasedání protidrogové komise
Rady Libereckého kraje konané dne 07. 06. 2022 od 15:00 hod.
na Krajském úřadě Libereckého kraje
Přítomní členové:

Předseda Mgr. Petr Tulpa
Místopředseda MUDr. David Adameček
Mgr. Bc. Petr Murka
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Roman Brodský
plk. Mgr. Vladimír Lukášek
Mgr. Jan Molnár
Bc. Jiří Simeth
Mgr. Petr Slanina, LL.M., MBA
MUDr. Vít Šlechta
Mgr. Alena Švejdová
Bc. Martina Teplá
Mgr. Kristýna Dachsová
Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Josef Váňo
tajemník Mgr. Aleš Lebeda, DBA

T +420 485 226 345 E petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Omluveni: MUDr. Adameček, MUDr. Vít Šlechta, Bc. Martina Teplá

Hosté:

Program:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
Setkání s místopředsedkyní okresního soudu v Liberci – oblast soudně nařízené
léčby dne 09. 03. 2022 - Mgr. Tulpa, MUDr. Hons, Mgr. Vaněk
4. St. Gallen 1.-5. května 2022, politika závislosti a léčení – krátké vyhodnocení
ze strany účastníků delegace 9. realizačního programu
5. Ukrajinská migrační vlna jako možná hrozba zatížení služeb v LK
6. Problematika dotací adiktologických služeb a varianty řešení
7. AT seminář – podzim 2022 (téma, odborníci, prostory atd.) - varianta Maják
8. Strategické dokumenty protidrogové politiky
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje
2021 – Mgr. Lebeda
b) Plán protidrogové politiky 2023-2027 – Mgr. Lebeda
9. Fixpoints Semily a Turnov – předseda komise, Mgr. Lebeda (financování)
10. Různé
11. Závěr
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Bod č. 1 a č. 2 - Zahájení jednání a schválení programu
Jednání komise se uskutečnilo v zasedací místnosti 326a. Zasedání zahájil předseda komise
v 15:00 hod, po kontrole prezence konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Dále byl všemi
přítomnými schválen program jednání komise.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Setkání s místopředsedkyní okresního soudu v Liberci – oblast soudně nařízené
léčby dne 09. 03. 2022
Před tímto setkáním byla dne 8. 3. 2022 MUDr. Šlechtou informována komise dopisem
o aktualitách v této oblasti, dále byla panem doktorem uvedena legislativa, složitost a
velký rádius pacientů. Primář Hons uvedl k problematice nutnost většího zapojení
zdravotních pojišťoven dle lokality zadání, pohotovosti, nastavení kontrolního
mechanismu apod. Dále se budou zjišťovat standardy dodržování, financování, druhy
deliktů, ochota psychiatrie problematiku řešit a dle jakých pravidel postupovat.
Předseda navrhl schůzku č. 2 s event. přizváním dalších odborníků, po zaslání
písemného závěru paní místopředsedkyně uvedeného soudu.
Komise provedla kontrolu plnění usnesení v této oblasti – bez nedostatků
Bod č. 4 - St. Gallen 1.-5. května 2022, politika závislosti a léčení
Přítomní účastníci delegace se v krátkosti pozitivně vyjádřili k programu v St. Gallenu
a shodli se na třech hlavních aspektech úspěchu Švýcarska v politice závislosti a léčení:
a) vhodně nastavené financování, b) přístup ke klientům, s volnější variantou zjištění
jeho individuálních potřeb a nastavení vlastního dobrovolného cíle, c) téměř nulové
bezdomovectví.
Bc. Simeth uvedl, že pro obce v kantonu není ostudou závislost na jejich území a je zde
ochota i prostředky uvedené řešit.
Mgr. Vaněk uvedl problém kokainu na území Švýcarska.
Mgr. Švejdová zdůraznila nutnost lepší propracovanosti systému a provázanost v ČR.
Mgr. Tulpa potvrdil dlouhodobou spolupráci v St. Gallenu, kvalitu služeb našich
zahraničních partnerů a jejich preciznost.
MUDr. Adameček zaslal komisi podrobný zápis z uvedené služební cesty1.
Bod č. 5 - Ukrajinská migrační vlna jako možná hrozba zatížení služeb v LK
Zástupci služeb v síti Libereckého kraje se shodli na prozatímním nezatížení jejich
služeb. KACPU2 má od zahájení své činnosti jako součást své koordinace
protidrogového koordinátora (tajemník komise), který dodává informační materiály
uvnitř centra možným klientům, je v úzké spolupráci s prvky Intervenční pomoci –
PČR, s uvedenými službami sítě Libereckého kraje, koordinátorem pro záležitosti
1
2

Viz příloha 1
Krajské asistenční centrum na pomoc Ukrajině.
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národnostních menšin a předává informace prvkům KŠ LK3, odborníkům KÚ LK4 a RV
KPP5.
plk. Lukášek uvedl, že se nenaplnil předpoklad vyššího počtu trestných činů, ve vztahu
k navýšení počtu uprchlíků z Ukrajiny, pouze se navýšil počet běžných přestupků. Dále
se nezaznamenal nenávistný projev proti uprchlíkům UA s výjimkou internetu,
možného výskytu znaků „Z“ aj. Dále uvedl nebezpečí možného nelegálního převozu
zbraní z území Ukrajiny na území EU, které vždy řeší i zpravodajská komunita.
Mgr. Molnár uvedl, že se místy vyskytuje narušování kolektivu ve školách, kde to
prozatím neřeší prvky primární prevence.
Mgr. Švejdová poukázala na tzv. upadání počáteční empatie, dále uvedla doporučení
MV k odpouštění správních poplatků občanů UA. Dále zdůraznila nebezpečí výskytu
HIV.
Mgr. Tulpa popsal primární činnost KACPU / KŠ / IZS v nouzovém stavu a dále
poukázal na nutnost sekundárních řešení v oblasti financí, provizorního bydlení,
počáteční klesající euforii pomoci, dále tzv. sociální “turistiku“ romů z Ukrajiny,
zapojení KACPU i mimo prostory centra.
Mgr. Vaněk porovnal nebezpečnost nové migrační vlny z UA s nebezpečím vzniku
ohnisek závislostí ve Švýcarsku při konfliktech v bývalé Jugoslávii6 a příliv utečenců
z válečných zón v devadesátých letech minulého století do západní Evropy.
Bc. Simeth potvrdil otevíraní nevěstinců s využitím občanů UA, ve shodě s plk.
Lukáškem, který potvrdil, že se provádí kontroly těchto zařízení a jejich nelegální
činnost. Bc. Simeth zdůraznil možnost testování na HIV v prostorách K-centra pro
kohokoliv. Dále pan ředitel dodal, že Most k naději má k dispozici překladatele CZ/UA.
Mgr. Tulpa uzavřel téma Ukrajiny problematikou ve školství začátkem září 2022
s těžištěm na jazykové bariéře.
Bod č. 6 - Problematika dotací adiktologických služeb a varianty řešení
Bc. Simeth znázornil dvě roviny:
1.) Půjčky od bank, kterými služby řeší provozní náklady např. kvůli rozpočtovému
provizoriu, ale není možné dále řešit část úroků uvedených půjček – nelze vykázat.
2.) Dotace z MPSV, které jsou nižší o milion Kč nejsou řešením do dalších let.

Krizový štáb Libereckého kraje.
Krajský úřad Libereckého kraje.
5
Rada Vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
6
Probíhaly jako střety jednotlivých etnických skupin v Jugoslávii, a nakonec skončily rozpadem země na šest
(sedm) nezávislých států.
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Mgr. Tulpa uvedl celkový problém podfinancování sociálních služeb z MPSV – o 15%
nižší. Nezbytné jednání v úrovni hejtmanů. Předseda potvrdil, že propad je větší-inflace.
Přerozdělení se plánuje na podzim 2022. Dále uvedl variantu dlouhodobého
financování. Dodal nutnost normativ.
Mgr. Švejdová dodala, že dlouhodobé financování se řeší od roku 1998 a stále se nic
nevyřešilo.
Bod č. 7 - AT seminář – podzim 2022
Podzimní AT seminář 2022 bude spojen s navazující Kampaní proti kouření, kde je
řešitelem Maják o. p. s., který zajistí odborníky, prostory atd. na téma minulých měsíců
– Nebezpečnost nikotinových sáčků. Liberecký kraj bude tuto aktivitu financovat z
části rozpočtu protidrogového koordinátora.
Mgr. Vaněk zmínil, tak jako v předchozím jednání komise tropický strom Mitragina
speciosa a Kratom, který se získává ze sušených listů uvedeného stromu. Navrhl téma
do možného programu primární prevence. Pro doplnění: Mgr. Vaněk popsal dne 8. 3.
2022 při jednání komise za použití slangu J. B. 007: „Protřepat, nemíchat“, že je nutné
Kratom nekombinovat s dalšími přípravky. Použití zejména v USA, kde je rozvinutější
opiátová scéna.
plk. Lukášek potvrdil, že Kratom je velké téma a moderní trend. Užívání a prodej však
není v ČR regulován, tak jako v některých asijských státech.
Bod č. 8 - Strategické dokumenty protidrogové politiky
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
Mgr. Lebeda zaslal před jednáním členům komise uvedenou výroční zprávu 2021.
Odborníci, místní protidrogoví koordinátoři a služby v síti Libereckého kraje předali
své závěrečné zprávy 2021 na krajskou úroveň, všechna fakta byla zapracována do
uvedené zprávy kraje.
Komise schválila dokument Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí
Libereckého kraje 20217.
b) Plán protidrogové politiky 2023-2027
Mgr. Lebeda seznámil komisi s tvorbou plánu, která je ve fázi sběru a analýzy dat, dále
upozornil na nutnost zapracování nových oblastí např. Covid-19, energetická krize
2021, migrace rizikových osob z války v Ukrajině 2022, vliv moderních technologií,
vývoj inflace a nastavení financování oblasti protidrogové politiky v období 2023-2027
v Libereckém kraji.
Komise se seznámila s detaily navržené části financování protidrogové politiky, která
reaguje na výše uvedené nové oblasti, kde v roce 2022 se do služeb v síti uvolnilo 5
milionů Kč, které vychází z plánu, který se tvořil v roce 2018 a každoročně se navyšoval
o 300tisíc Kč.
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Nový plán 2023+ uvádí možnost navýšení na 6 milionů Kč a každoroční navýšení o 500
tisíc Kč, až do roku 2027 s přihlédnutím k finančním možnostem Libereckého kraje.
Bod č. 9 - Fixpoints Semily a Turnov´– Bc. Simeth
Na základě zničení 2ks Fixpoitů neznámým pachatelem za použití pyrotechniky
v Semilech a Turnově – dle odložených případů PČR, byl navržen cestou
protidrogového koordinátora LK nákup nových boxů, které v případě možnosti zaplatí
LK a dodá cestou služby Mostu k naději.
Mgr. Tulpa uvedl, že návrh nákupu materiálu a obnova Fixpointů pro použití občanů,
byl za odbor sociálních věcí ve fázi projednání zafinancování (duben 2022), avšak tento
zdroj není schopen uvedené aktuálně pokrýt.
Tajemník uvedl, že se Fixpointy uhradí z rozpočtu určeného k činnosti protidrogového
koordinátora.
Bod č. 10 – Různé
MUDr. Hons uvedl jako dodatek k bodu 3 tohoto programu nutnost zapojení pojišťoven
do problematiky a získání tzv. větších pák, které LK bohužel nyní nemá a doporučil
kontaktování pí. ředitelky VZP. Justice chápe problematiku.
Dále uvedl květnové zasedání zástupců záchytných stanic v letošním (níže uvedené),
kde se projednávala definice s návrhem standardizace stanic obecné intoxikace (nejen
protialkoholní), bez nutnosti umístění pacientů do nemocnic a možnost hrazení pobytu
zdravotní pojišťovnou.
Mgr. Vaněk doporučil k bodu 3 soudního znalce k uvedené odbornosti.
Bc. Simeth zmínil nutnost plnění certifikací, kde nároky jsou stále vyšší.
Mgr. Vaněk uvedl přechod zaměstnanců-psychoterapeutů po proškolení za lépe
placenými pracovními pozicemi.
MUDr. Hons poukázal na to, že byla dne 27. 5. 2022 na Asociaci provozovatelů
záchytných stanic v ČR řešena změna v protidrogové politice po nástupu Mgr. Jindřicha
Vobořila v trendu minimalizace restrikce užívání a distribuce drog, směřující k toleranci
a užívání marihuany a halucinogenů.
Mgr. Vaněk a pan Brodský se shodli, že alkohol v kombinaci např. se
špatnou výchovou, může být přechodová část k tvrdším variantám drog.
Mgr. Švejdová hodnotila stále více patrný fenomén přepracovanosti lidí a tlaku na jejich
pracovní nasazení, kde zdůraznila především rizika vzniku různých typů závislostí
v moderní době.
Mgr. Tulpa uvedl nutnost setkávání se v rámci K21 a ukončil jednání komise.
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Bod č.11 Závěr
Příští zasedání komise se bude konat dne 6. září 2022, 15:00 hod.
v budově KÚ LK – místnost 111.

………………………………………
Mgr. Petr Tulpa
předseda protidrogové komise Rady Libereckého kraje

Zapsal: Mgr. Aleš Lebeda, DBA
tajemník protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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